Zpravodaj obecního úřadu Josefov
Číslo 1 /2011 únor

Blahopřejeme k významným
životním výročím:
p. Pavlovi Mazanovi
p. Zdeňkovi Ksandrovi
p. Zdeně Dietlové

Dne 19.2.2011 od 9 hod. se koná soutěž
v karetní hře „LORA“ jednotlivci. Zájemci o
soutěž ať se hlásí na OÚ v Josefově do
17.2.2011. Startovné činí 150,-Kč. Počet
účastníků je omezen a proto je nutné se
přihlásit co nejdříve. Občerstvení a ceny pro
vítěze zajištěny.

Veřejná služba ( V.S.).
Zastupitelstvo obce na svém
zasedání zřídilo V.S. Dle zákona č.
111/2006 Sb. § 18 a.
Ten, kdo pobírá dávky hmotné nouze
má možnost se zapojit do VS. , tam
kde je zřízena. Znamená to, že
odpracuje zdarma minimálně 20
hodin.
Zřizovatel
V.S.
mu
odpracované hodiny potvrdí a podle
počtu odpracovaných hodin dostane
až o 1 000,- Kč vyšší podporu. Je
nutné uzavřít smlouvu na OÚ nebo
jiné organizaci kde je V.S. zřízena. U
nás je nutno tuto práci vykonat
během
1
týdne.
Podrobnější
informace na Obecním úřadě
v Josefově.

Usnesení
Z 4. zasedání Zastupitelstva obce Josefov
konaného 26.1.2011
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 26.1.2011
takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
- nařízení vlády 375/2010 ze dne
7.12.2010
- územní plán obce – výběr projektanta
p. Ing. arch.Kasková
- Obecně závazná vyhláška 1/2011 o
místním poplatku ze psů
- Obecně závazná vyhláška 2/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
- Obecně závazná vyhláška 3/2011 o
místním poplatku ze vstupného
- Obecně závazná vyhláška 4/2011 o
místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné
technické zařízení povolené
Ministerstvem financí ČR podle jiného
právního předpisu
- Obecně závazná vyhláška 5/2011 o
místním poplatku za Domovní odpad
- LORA - 5000,- Kč
- Zaměstnanci na VPP v roce 2011
- Podání žádostí o dotace
- Les - těžba dřeva
Zastupitelstvo obce zřizuje veřejnou
službu dle zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.
ZO neschválilo: - žádost o příspěvek
Aragonit
- žádost o příspěvek Domov svatého
Josefa
- prodej pozemku 39/5 k.ú Luh nad
Svatavou

Oznamujeme, že splatnost pronájmu
pozemků je do 31.3.2011.
Termín uhrazení poplatků za odpad a
psy je do 30.6.2011, tyto lze rozložit
na jednotlivé občany a na více
termínů. Při nedodržení konečného
termínu bude uložena pokuta ve výši
100% z dlužné částky.

Obec požádá o 2 dotace, z toho 1. je určená na
osvětlení v Hřebenech - nádraží a 2. na opravu
cesty do Luhu.

Dne 8.3.2011 (úterý ) se koná od 17 00 MDŽ.
Jak v minulých letech, tak i letos se bude
konat oslava MDŽ v zasedací místnosti OU.
Celo akci sponzoruje firma Böhm – extruplast
s.r.o., zastoupená p. Hauerem.

Podle
Veřejně prospěšné práce ( VPP).
Na základě zákona č. 235/2004 Sb. § 112 a 119
uzavřela dohodu s Úřadem práce v Sokolově na
obsazena od 7.2. 2011 do 30.11.2011. Změnila se
aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2011. Na
opakovaně během tříletého období.

ve znění pozdějších předpisů obec Josefov
vytvoření 2 pracovních míst , která budou
pravidla pro poskytování příspěvku v rámci
VPP nelze uchazeče o zaměstnání umístit

Podle těžebního plánu budeme letos kácet část obecního lesa. Na tuto práci byla vybrána a
zastupitelstvem obce schválena firma Herkules, se kterou byla uzavřena smlouva. Zastupitelstvo
obce schválilo, že peníze získané z prodeje dřeva budou použity na nákup traktoru, který bude
využíván hlavně v zimním období na prohrnování.

